
1819 هذا احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص

 فضل احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص 

تكريم الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص بأنه أول من يدخل الجنة 
وذلك أنه ملسو هيلع هللا ىلص يشفع ألهل الجنة لدخول الجنة، ويحدثنا عن 
ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: قال رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص: 
َمْن  اْلَخاِزُن:  َفَيُقوُل  َفَأْستْفتُِح،  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اْلَجنَِّة  َباَب  »آتِي 
ٌد، َفَيُقوُل: بَِك ُأِمْرُت اَل َأْفَتُح أِلََحٍد َقْبَلَك«   َأْنَت؟ َفَأُقوُل: ُمَحمَّ

)رواه مسلم(.

ُل َشِفيٍع فِي الَجنَِّة« )رواه مسلم(.  وفي رواية له: »َأَنا َأوَّ

اختصاص الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص بنهر الكوثر  
وهو نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص 

 فعن أنس قال: بينما رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بين أظهرنا في المسجد  
يا  أضحكك  ما  قلنا:  مبتسًما،  رأسه  رفع  ثم  إغفاءة  أغفى  إذ 

رسول الله؟
ِحيِم:  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ قال: »ُأْنِزَلْت َعَليَّ آنًِفا ُسوَرٌة، َفَقَرَأ بِْسِم اللَّ
ُهَو  َشانَِئَك  إِنَّ  َواْنَْر  لَِرّبَِك  فََصّلِ  الَْكْوثََر  ْعَطيَْناَك 

َ
أ )إِنَّا 

( ]الكوثر:1- 3[ « بَْتُ
َ
األ

َأْعَلُم«،  َوَرُسوُلُه  ُه  »اللَّ َفُقْلنَا:  اْلَكْوَثُر؟«  َما  »َأَتْدُروَن  َقاَل:  ُثمَّ 
ُهَو  َكثِيٌر،  َخْيٌر  َعَلْيِه  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّي  َوَعَدنِيِه  َنْهٌر،  ُه  »َفإِنَّ َقاَل: 
َفُيْخَتَلُج  اْلِقَياَمِة، آنَِيُتُه َعَدُد النُُّجوِم،  َيْوَم  تِي  َتِرُد َعَلْيِه ُأمَّ َحْوٌض 
َما  َتْدِري  »َما  َفَيُقوُل:  تِي«  ُأمَّ ِمْن  ُه  إِنَّ »َربِّ  َفَأُقوُل:  ِمنُْهْم«  اْلَعْبُد 

َأْحَدَثْت َبْعَدَك؟« )رواه مسلم(.
الله  عند  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن فضل  مما سبق  لنا  تبين  فقد   .. وبعد 
على  واصطفاه  سبحانه  اختاره  فلقد  كريم،  قدره  وأن  عظيم، 
فشرح  والمرسلين،  األنبياء  جميع  على  له  وفضَّ البشر،  جميع 

له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وأعلى له قدره. 

قدره..  ورفع  ملسو هيلع هللا ىلص  َله  فضَّ قد  وتعالى  سبحانه  الله  كان  وإذا 
َره، ونحترمه، ونطيع  فعلينا نحن من باب أولى أن ُنِجلَّه، ونقدِّ

أمره.
َوتَُوّقُِروهُ  َوُتَعّزُِروهُ  َورَُسوِلِ   ِ بِاللَّ )ِلُْؤِمُنوا  تعالى:  قال   

ِصياًل(]الفتح:9[.
َ
َوتَُسّبُِحوهُ بُْكَرةً َوأ

َكُدَعء  بَيَْنُكْم  الرَُّسوِل  ُدَعء  َتَْعلُوا  )اَل  سبحانه:  وقال   
لَِواًذا  ِمنُكْم  يَتََسلَّلُوَن  ِيَن  الَّ  ُ اللَّ َيْعلَُم  قَْد  َبْعًضا  َبْعِضُكم 
ْو يُِصيَبُهْم 

َ
ن تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة أ

َ
ْمرِهِ أ

َ
ِيَن ُيَالُِفوَن َعْن أ فَلَْيْحَذرِ الَّ

ِلم(]النور:63[. 
َ
َعَذاٌب أ

وعلينا أن نشهد له ملسو هيلع هللا ىلص بالفضل مما شهد الله له به، دون غلو 
أو تقصير .. فهو عبد الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وخيرته من خلقه.  وقد 

أصاب الشاعر وصفه ملسو هيلع هللا ىلص حينما قال:
فمبَلُغ الِعْلـِم فيـه أنـُه َبَشـــٌر                         

ُه خيُر َخْلِق اللِه ُكلِِّهِم                                                            َوأنَّ

- بعد أن علمَت ما للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من عظيم 
الفضل في الدنيا واآلخرة، كيف يمكن 

برأيك أن نوفيه ملسو هيلع هللا ىلص حقه في الدنيا؟

سؤال هرقل عن نسب النبي
تجاًرا  كانوا  قريش  من  ركب  إلى   يوم  ذات  هرقل  أرسل 
بالشام؛ ليسألهم عن الدين الجديد الذي ظهر فيهم والرسول 

الذي ُبِعَث فيهم
ِذي  الَّ ُجِل  الرَّ بَِهَذا  َنَسًبا  َأْقَرُب  ُكْم  »َأيُّ ما سألهم:  أول  فكان   
؟« فقال أبو سفيان: »َأَنا َأْقَرُبُهْم َنَسًبا«، فقال: أدنوه  ُه َنبِيٌّ َيْزُعُم َأنَّ

مني .. ثم بدأ يسأله..
َل َما َسَأَلنِي َعنُْه َأْن َقاَل: »َكْيَف َنَسُبُه  يقول أبو سفيان: »َكاَن َأوَّ
فِيُكْم؟« فقال أبو سفيان: »ُهَو فِينَا ُذو َنَسٍب«، وفي رواية: )ُهَو 

َأْوَسُطُهْم َنَسًبا( ]كتاب الوفا[ أي أعالهم وأرفعهم نسًبا .
 ثم تابع هرقل أسئلته حتى إذا َعِلَم ما أراد، قال للترجمان: 
ُه فِيُكْم ُذو َنَسٍب، َفَكَذلَِك  »ُقْل َلُه: َسَأْلُتَك َعْن َنَسبِِه، َفَذَكْرَت َأنَّ

ُسُل ُتْبَعُث فِي َنَسِب َقْوِمَها«)رواه البخاري(. الرُّ
في  ذو نسب شريف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  لنا  يتبين  القصة  تلك  من 
قومه أو من أشرف أنسابهم، وكان لشرف النسب  أهمية كبيرة 
في زمانهم، حتى إن أول ما سأل عنه هرقل هو النسب »َكْيَف 
َنَسُبُه فِيُكْم؟« .. فلم يكن من أبي سفيان -وهو ال زال في ذلك 

الوقت عدًوا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص - إال أن أقّر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بشرف النسب.

الفصل الثاني 

اسم النبي ملسو هيلع هللا ىلص
النبي  نسب  في  واألنساب  السير  أهل  من  عليه  والمتفق 
)واسمه  المطلب  عبد  بن  الله  عبد  بن  أنه: »محمد  محمدملسو هيلع هللا ىلص 
َشْيَبة( بن هاشم )واسمه عمرو( بن عبد مناف )واسمه الُمِغيرة( 
ة بن كعب بن لؤي بن  بن ُقَصّى )واسمه زيد( بن كالب بن ُمرَّ
غالب بن فِْهر )وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة( بن 
مالك بن النَّْضر )واسمه َقْيس( بن ِكنَانة بن ُخَزْيَمة بن ُمْدِركة 
 )واسمه عامـر( بن إلياس بن ُمَضر بن نَِزار بن َمَعّد بن عدنان «

 ]السيرة النبوية البن هشام[.

متفقون  الجميع  أن  إال  فيه،  االختالف  كثر  االسم  وباقي 
إبراهيم«  بن  »إسماعيل  إلى  نسبه  ينتهي  »عدنان«  أن  على 
المستعربة  العرب  ينسب  وإليه  والسالم،  الصالة   عليهما 

]السيرة النبوية للصالبي[.

النسب النبوي الشريف

- لماذا بدأ هرقل بالسؤال عن النسب في أول 
سؤاله عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

- كيف تجمع بين قول الله تعالى: )إِنَّ 
(]الحجرات: 13[  وقولهملسو هيلع هللا ىلص  ۡتَقىُٰكۡمۚ

َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
أ

»َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َواَل َفْخَر ..« )رواه ابن ماجه(؟

َنَسُب الحبيب وأسرته ملسو هيلع هللا ىلص
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